
MTÜ Eesti Pereteraapia Keskus põhikiri 

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Pereteraapia Keskus (edaspidi ühing). 
1.2 Ühing on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Tartu, Eesti           

Vabariik. 
1.3 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi           

seadustest, teistest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast. 
1.4 Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. 

 
 

II TEGEVUSED JA EESMÄRGID 

2.1 Ühingu eesmärgiks on: 

- koondada Eesti erinevates paikades tegutsevaid pereterapeute; 

- pakkuda kvaliteetset pereteraapia teenust; 

- soodustada pereteraapia praktiseerimist koostöös OÜ Perekonsultatsioonid       
Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskusega; 

- toetada praktiseerivate pereterapeutide professionaalset arengut kovisioonide,       
supervisioonide näol; 

- levitada pereteraapia-alaseid teadmisi koolituste, loengute, konsultatsioonide,       
seminaride, kursuste vormis lastevanemate, õpetajate ja teiste haridustöötajate hulgas. 

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Ühingu liikmeks võib olla pereteraapia põhiväljaõppe lõpetanud füüsiline või juriidiline           
isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja             
nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. 

3.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt            
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 

3.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 

3.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta: 

3.4.1 kahjustab oma tegevusega tahtlikult ühingu mainet; 

3.4.2 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu; 

3.4.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema           
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. 

 

IV JUHTIMINE 

4.1 Ühingu juhtorganiks on juhatus ja üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed. 

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.        
Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui üle poole koosolekul osalenud liikmetest hääletab. 



3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni viis liiget,              
kelle määrab üldkoosolek. 

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

 

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. 

4.2 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes          
osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olevate isikute vahel. 
 

 


